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 تثؼیت از چرخِ استریلیساسیَى قاتلیت استفادُ هجذد را دارا هی تاشٌذ: 

 

 روش استریل مجدد وسایل مصرفی پسشکی/تجهیسات  ردیف

تِ ػلت حیاتی تَدى ٍ احتوال تاالی  )  پالسوا خطی ترشی -آًذٍ -اًَاع استاتلرّای ػرٍقی 1

 (کارتریج ریَز ًشَد اًتقال ػفًَت هتقاطغ

 اتَکالٍ تستگی تِ جٌس آى دارد. -پالسوا ٌّذ پیس ّارهًَیک 2

 اتَکالٍ تستگی تِ جٌس آى دارد. - پالسوا شیَر سیٌَس 3

 Eto -پالسوا اختاپَس قلة 4

 اتَکالٍ  -پالسوا استالریس( –راتط فیکَ) ایٌفیٌیتی  5

 گٌذ زدایی سطح تاال -پالسوا اًَاع کاست فیکَ 6

 -Eto پالسوا تیغِ تریفاى ) پیًَذ قرًیِ( 7

 -Eto پالسوا پاًچ پیًَذ 8

 پالسوا اًَاع پرٍب ًَر 9

 پالسوا اًَاع پرٍب ٍیترکتَهی 11

 -Eto پالسوا کَتر داخل چشن 11

 پالسوا اًَاع راتط تسریق ٍ تخلیِ سیلیکَى 12

 -Eto پالسوا ٌّذ پیس لیگاشَر 13

 پالسوا کَتلیشي ٍارد 14

 پالسوا EPS کتتر ّای راتط  15

 ترٍ ترٍکي سَزى 16

 از استفادُ تا دستی هطلَب ٍ هٌاسة شستشَی)

 اًجام از تؼذ تالفاصلِ شَیٌذُ هادُ ٍ ترس

 ػفًَی ضذ ّای هحلَل از استفادُ پرٍسیجر،

 شذُ تَصیِ غلظت ٍ زهاى تا هطاتق تیٌاتیٌی

(شستشَ ًحَُ تر دقیق ًظارت ٍ سازًذُ کارخاًِ

  

 Eto - پالسوا

 ERCPهلسٍهات پسشکی  17

 پٌس ًوًَِ ترداری

 Eto - پالسوا

 -Eto پالسوا

 



 تسکت خرٍج سٌگ

 ٍایر گایذ 

)شستشَی هٌاسة ٍ هطلَب دستی تا استفادُ از  

تالفاصلِ تؼذ از اًجام  ترس ٍ هادُ شَیٌذُ

، استفادُ از هحلَل ّای ضذ ػفًَی پرٍسیجر

هطاتق تا زهاى ٍ غلظت تَصیِ شذُ تیٌاتیٌی 

 ٍ ًظارت دقیق تر ًحَُ شستشَ(کارخاًِ سازًذُ 

 

 پٌس ًوًَِ ترداری

 تسکت خرٍج سٌگ

 ًیذل الیف    

)شستشَی هٌاسة ٍ هطلَب دستی تا استفادُ از    

تالفاصلِ تؼذ از اًجام  ترس ٍ هادُ شَیٌذُ

، استفادُ از هحلَل ّای ضذ ػفًَی پرٍسیجر

هطاتق تا زهاى ٍ غلظت تَصیِ شذُ تیٌی تیٌا

 ٍ ًظارت دقیق تر ًحَُ شستشَ(کارخاًِ سازًذُ 

    

 ERCPکتتر 

 Eto - پالسوا

 Eto - پالسوا

 

 

 

 

 

 

 

 Eto - پالسوا

 Eto - پالسوا

 Eto - پالسوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eto - پالسوا

 

 تَکالٍا اًَاع سرهتِ 18

 اتَکالٍ تیغِ کراًیاتَم 19

 -Eto پالسوا قلن اتلیشي هًََ پَالر 21

 پالسوا تالي پریفرال کارٍتیذ 21

 پالسوا تِ ّوراُ دلیَری سیستن  ASDآهپالتسر  22

 RDCگایذیٌگ کاتتر پریفرال  / اًَاع گایذ ٍایر 23

شستشَی هٌاسة ٍ هطلَب دستی تا استفادُ از )

تالفاصلِ تؼذ از اًجام  ترس ٍ هادُ شَیٌذُ

، استفادُ از هحلَل ّای ضذ ػفًَی پرٍسیجر

هطاتق تا زهاى ٍ غلظت تَصیِ شذُ تیٌاتیٌی 

 ٍ ًظارت دقیق تر ًحَُ شستشَ(کارخاًِ سازًذُ 

 

 -Eto پالسوا

 -Eto پالسواشستشَی هٌاسة ٍ هطلَب )اًَاع تالي کرًٍری 24



تالفاصلِ  دستی تا استفادُ از ترس ٍ هادُ شَیٌذُ

هحلَل ّای ضذ  ، استفادُ ازتؼذ از اًجام پرٍسیجر

هطاتق تا زهاى ٍ غلظت تَصیِ شذُ ػفًَی تیٌاتیٌی 

 ٍ ًظارت دقیق تر ًحَُ شستشَ(کارخاًِ سازًذُ 

 

 قوانین کلی: 

 در اعمال جراحی چشم:

 تواهی تجْیسات آغشتِ تِ خَى، ترشحات ٍ هایؼات تیواراى ػفًَی قطؼی ًثایستی ریَز شًَذ.  .1

کِ دارای یک چشن تَدُ ٍ  درًَزاداى یا افراد کِ هستؼذ اتتالء ػفًَت هی تاشٌذ، از تجْیسات ًَ استفادُ  ترای افراد ی .2

 شَد. 

 دفؼات استفادُ هجذد از تجْیسات هٌَط تِ تجرتِ پسشک هتخصص است. .3

 رػایت کاهل  چرخِ استریلیساسیَى ٍ استفادُ از اتَکالٍ پالسوا ضرٍرت دارد.   .4

 َّا کِ تواسی تا چشن تیوار ًذارد  هی تَاًذ چٌذیي تار استفادُ شَد.راتط سیلیکَى ٍ راتط  .5

 تجهیسات ارتوپدی:

 آرترٍپالستی.کلیِ تجْیسات ارتَپذی هی تَاًٌذ دٍتارُ تا رػایت چرخِ استریلیساسیَى استفادُ هجذد شًَذ ، تِ جس  .1

 ارتریج قاتل استفادُ است. ک 5تا  4در استپلرّا کارتریج  ًثایذ استفادُ هجذد شَد ٍ لی ٌّذلر آى تا  .2

 در تجهیسات قلب باز و کت لب: 

تار  تا تَجِ تِ تازُ قیوتی تاالی ایي تجْیسات، تر اساس گفتِ جراحاى ، ٌّذ پیس لیگاشَر در ّیچ کجای دًیا یک  .1

 هصرف ًیست . 

 ت. اختاپَس قلة شثیِ تِ لیگاشَر تا ّسیٌِ تاال ٍ تر اساس گفتِ جراحاى قاتل استفادُ هجذد اس .2

 


